
Uznesenia schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci zo dňa 2.9.2010 
 
Uznesenie č. 87/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. berie na vedomie 
prehľad plnenia uznesení č. 65 – 86/2010, ktoré boli prijaté na riadnom zasadnutí MZ dňa 
22.júna 2010. 
2. berie na vedomie 
prehľad plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené do 22. júna 2010. 
Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert  proti. 0    zdržal sa: 0 
     p. Uhlárik, Ing. Zafka, p. Tarana, 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
 

Uznesenie č. 88/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. schvaľuje 
Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj časti pozemku, parcely č. 152, registra E KÚ 
Rajecká Lesná, ktorý predložil navrhovateľ – firma Kofola, a.s. Rajecká Lesná 1, 013 15 
Rajecká Lesná 
 

2. schvaľuje 
Odpredaj nehnuteľnosti, parcela č. 152 registra E, druh pozemku orná pôda, zapísaná na liste 
vlastníctva č. 1502, katastrálneho územia Rajecká Lesná v časti podľa geometrického plánu č. 
122/2010 z 28.6.2010,  overeného Správou katastra Žilina 21.7.2010, pod číslom 1292/2010 
totožnej s novovytvorenými parcelami: 

- parcela č. 1571/6 o výmere 15 125 m2, druh pozemku – trvalý trávnatý porast 
- parcela č. 1581 o výmere  1 897 m2, druh pozemku – trvalý trávnatý porast 
- parcela č. 1570/5 o výmere  11 989 m2, druh pozemku – trvalý trávnatý porast 
- parcela č. 1564/5 o výmere 1 343m2, druh pozemku – orná pôda 
za cenu 121 416,-€ (slovom: Jednostodvadsaťjedentisícštyristošestnásť Eur) firme Kofola, 
a.s. so sídlom Rajecká Lesná 1, 013 15 Rajecká Lesná, IČO: 36 319 198, zapísaná 
v obchodnom registri Okresné súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka číslo 10342/L, DIČ 
2020141519 

 

3. ukladá 
MsÚ pripraviť kúpnu zmluvu 
 

4. ukladá 
MsÚ oboznámiť víťaza OVS s výsledkom do 10 dní. 
 

5. Navrhovateľ je povinný zaplatiť všetky výdavky súvisiace s prípravou predaja predmetu 
kúpy a prevodom vlastníckeho práva, podľa vyúčtovania predloženého predávajúcim, v deň, 
kedy bude podpísaná kúpna zmluva so všetkými zmluvnými stranami, a to najmä výdavky na 



znalecký posudok, výdavky na zverejnenie súťažných podmienok, správny poplatok za vklad 
vlastníckeho práva, vecného bremena a predkupného práva do katastra nehnuteľností, 
poplatky za úradné osvedčovanie podpisov, poplatky za spísanie zmluvy a podobne. 
Za: Mgr. Jonek, p. Albert    proti. 0    zdržal sa: Mgr. Augustín 
     p. Uhlárik, Ing. Zafka, p. Tarana, 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
 

Uznesenie č. 89/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
1. schvaľuje 
Výsledok výberového konania „Priamy predaj – pozemok parcela č. 1327 KNC k.ú. 
Rajec“, ktorý predložil záujemca Novosad Vladimír a manželka Anna, trvale bytom Pri 
Rajčanke 912, 015 01 Rajec. 
 
2. schvaľuje 
Odpredaj pozemku parcela č. 1327 KNC, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1552 m2 k.ú Rajec pre Novosada Vladimíra, nar. .......................... a manželku 
Annu, rodenú Hulínovú, nar. ........................, trvale bytom Pri Rajčanke 912, 015 01 
Rajec, za cenu 15 550,- Eur. 
 
3. Záujemca je povinný zaplatiť všetky výdavky súvisiace s prípravou predaja predmetu 
kúpy a prevodom vlastníckeho práva, podľa vyúčtovania predloženého predávajúcim, 
v deň, kedy bude podpísaná kúpna zmluva so všetkými zmluvnými stranami, a to najmä 
výdavky na znalecký posudok, výdavky na zverejnenie súťažných podmienok, správny 
poplatok za vklad vlastníckeho práva, vecného bremena a predkupného práva do katastra 
nehnuteľností, poplatky za úradné osvedčovanie podpisov, poplatky za spísanie zmluvy 
a podobne. 
 
4. ukladá 
MsÚ oboznámiť o výsledku výberového konania záujemcu do 10 dní 
 
5. ukladá 
MsÚ pripraviť kúpnu zmluvu. 

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert  proti. 0    zdržal sa: 0 
     p. Uhlárik, Ing. Zafka, p. Tarana, 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 

 
Uznesenie č. 90/2010 

 

  Mestské zastupiteľstvo 
 
1. schvaľuje 
výsledok výberového konania „Priamy predaj – pozemok parcela č. 1179 KNC k.ú. Rajec“ , 
ktorý predložil záujemca Václav Čanda, trvale bytom Moyzesova 11, 010 01 Žilina.  



2. schvaľuje  
odpredaj pozemku parcela č. 1179 KNC, druh pozemku - orná pôda o výmere 461 m2 k.ú. 
Rajec pre Václava Čandu, nar........................., trvale bytom Moyzesova 11, 010 01  Žilina, 
za  cenu 13 220,-Eur.  
 

3. Mesto Rajec si uplatňuje zriadenie vecného bremena v prospech mesta Rajec ako 
osoby oprávnenej.  Vecné bremeno  bude spojené s pozemkom KNC parcela 1179 a bude  
zaťažovať vlastníka povinnosťou strpieť  uloženie  kanalizačného potrubia v pozemku 
KNC, parcela 1179 v časti, ako je vyznačená v geometrickom pláne číslo 85/2010, zo dňa 
30.04.2010, úradne overenom Správou katastra Žilina dňa 19.05.2010, pod číslom 
797/2010,  zdržať sa konania, ktoré bude uvedené v zmluve (zákaz realizovať stavbu na 
pozemku)  a strpieť  vstup na pozemok a zásahy do pozemku v nevyhnutnom rozsahu  na 
účel opravy, údržby kanalizačného potrubia podľa podmienok uvedených v Zmluve 
o zriadení vecného bremena. 

 

4. Kupujúci  je povinný zaplatiť všetky výdavky s súvisiace s prípravou predaja predmetu 
kúpy a prevodom vlastníckeho práva,  podľa vyúčtovania predloženého predávajúcim, 
v deň, kedy bude podpísaná kúpna zmluva všetkými zmluvnými stranami, a to najmä 
výdavky na znalecký posudok,  výdavky na zverejnenie súťažných podmienok,  správny 
poplatok za vklad vlastníckeho práva, vecného bremena a predkupného práva  do katastra 
nehnuteľností,  poplatky za úradné osvedčovanie podpisov, poplatky za spísanie zmluvy  
a podobne. 
 

5. ukladá 
MsÚ oboznámiť o výsledku výberového konania záujemcu do 10 dní od schválenia v MZ. 
 
6. ukladá 
MsÚ pripraviť kúpnu zmluvu. 

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert  proti. 0    zdržal sa: 0 
     p. Uhlárik, Ing. Zafka, p. Tarana, 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 

 
 

Uznesenie č. 91/2010 
 

  Mestské zastupiteľstvo 
  

1. schvaľuje 
výsledok „Obchodne verejnej súťaže – práčovňa č. 1084 Rajec“, ktorý predložila 
navrhovateľka Ing. Zuzana Ondričková, trvale bytom Konská 101, 013 13 Rajecké 
Teplice 

 
2. schvaľuje 
odpredaj práčovne č.s. 1084 postavenej na pozemku, parcela č. 718 KNC, druh pozemku 
zastavené plochy a nádvoria o výmere 100 m2,  k.ú. Rajec,  pre Ing. Zuzanu Ondričkovú 



rod. Michálkovú,  nar. ..............................., bytom Konská 101, 013 13 Rajecké Teplice,  
za kúpnu cenu  
 9 000,- €   (slovom: Deväťtisíc Eur ) . 

 
3. Kupujúca je povinná zaplatiť všetky výdavky súvisiace s prípravou predaja predmetu 
kúpy a prevodom vlastníckeho práva,  podľa vyúčtovania predloženého predávajúcim, 
v deň, kedy bude podpísaná kúpna zmluva všetkými zmluvnými stranami, a to najmä 
výdavky na znalecký posudok,  výdavky na zverejnenie súťažných podmienok,  správny 
poplatok za vklad vlastníckeho práva, vecného bremena a predkupného práva  do katastra 
nehnuteľností,  poplatky za úradné osvedčovanie podpisov, poplatky za spísanie zmluvy  
a podobne. 
 
4. ukladá 
MsÚ oboznámiť o výsledku výberového konania záujemcu do 10 dní od schválenia v MZ. 
 
5. ukladá 
MsÚ pripraviť kúpnu zmluvu. 

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert  proti. 0    zdržal sa: 0 
     p. Uhlárik, Ing. Zafka, p. Tarana, 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
 
Uznesenie č. 92/2010 
      
Mestské zastupiteľstvo  
v súlade s ustanovením § 9a ods. 1/ písm. c) v spojení s ustanovením § 9a ods. 8/ písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
 

1. schvaľuje 
priamy predaj spoluvlastníckeho podielu  ½ v nehnuteľnostiach, ktoré sú zapísané na liste 
vlastníctva číslo  938 vedenom pre katastrálne územie  Rajec ako :  

PARCELA registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape  
KN C parcela č. 44/1  o výmere 180 m2 Zastavané plochy a nádvoria  
 

 
Stavba 

 súpisné číslo 639 na parcele č. 44/1 DOM 
do vlastníctva podielovému spoluvlastníkovi ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 938 
pre kat. úz. Rajec v zápise pod B 1/ v podiele ½ - Mariánovi Pekarovi, nar. 
........................., bytom, Partizánska 1045/117, 015 01 Rajec,  z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že menovaný uplatnil zákonné predkupné právo na 
základe ponuky Mesta Rajec ako podielového spoluvlastníka na predaj predmetných 
nehnuteľností, ktorú ponuku bolo mesto povinné predložiť spoluvlastníkovi podľa 
ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka,  za kúpnu cenu  17 990 € (z toho za dom 14.660 
€ a za pozemok 3330 €) za spoluvlastnícky podiel ½ v predmetných nehnuteľnostiach, čo 
je 2 180 € viac ako je cena stanovená znaleckým posudkom číslo 39/2010, vyhotoveným dňa 



29.08.2010 Ing. Jarmilou Kavcovou, znalkyňou zapísanou v zozname znalcov pod číslom 
911544 pre odbor stavebníctvo, odvetvie : odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby 
z ktorého vyplýva, že všeobecná hodnota nehnuteľností spolu je vyčíslená sumou 33 800 €, 
z toho  všeobecná hodnota stavieb  ( dom + vonkajšie úpravy) je vyčíslená sumou 29 319,45 € 
a všeobecná hodnota pozemku 4 437 €.  
Za: Mgr. Augustín, , p. Albert   proti. 0  zdržal sa: Mgr. Johanidesová, Mgr. Jonek 
     p. Uhlárik, Ing. Zafka, p. Tarana, 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
 
Uznesenie č. 93/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  
 
1. schvaľuje 
Partnerskú zmluvu medzi mestami Rajec a mestom Krnov. 
Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert  proti. 0    zdržal sa: 0 
     p. Uhlárik, Ing. Zafka, p. Tarana, 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová 
 
Uznesenie č. 94/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

1. konštatuje, že 
a) Návrh zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie Rajec „Sever – Záhumnie“ vyjadruje 
všetky základné požiadavky mesta na riešenie urbanistickej štúdie Rajec „Sever – Záhumnie“. 
b) Návrh zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie Rajec „Sever – Záhumnie“ bol 
prerokovaný v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. bvplatnom znení, ako i s vyhláškou č. 
55/2001 Z.z. 
c) Návrh zadania bol zverejnený pre uplatnenie pripomienok zo stravy fyzických 
a právnických osôb. 
d) do návrhu zadania boli premietnuté mestom akceptované pripomienky v zmysle 
„Vyhodnotenie pripomienok samospráneho kraja, orgánov a právnických osôb...“ 
 

2. súhlasí 
s návrhom zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie Rajec „Sever – Záhumnie“. 
3. ukladá 
MsÚ v Rajci zabezpečiť vypracovanie urbanistickej štúdie Rajec „Sever – Záhumnie“ 
Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert  proti. 0    zdržal sa: 0 
     p. Uhlárik, Ing. Zafka, p. Tarana, 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
 
 
 



Uznesenie č. 95/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. schvaľuje 
VZN č. 5/2010 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre 
školský rok 2010/2011 a o výške príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov  v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. 

Za: Mgr. Jonek, p. Albert    proti. 0    zdržal sa: Mgr. Augustín 
     p. Uhlárik, , p. Tarana,        Ing. Zafka 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
 

Uznesenie č. 96/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1.  schvaľuje 
Dodatok č. 2  k VZN č. 13/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Rajec na rok  

Za: Mgr. Jonek, p. Albert    proti. 0    zdržal sa: Mgr. Augustín 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 

 

Uznesenie č. 97/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. berie na vedomie 
stanovisko hlavnej. kontrolórky k rozborom hospodárenia k 30.6.2010. 

 

2. berie na vedomie  
Správu z prejednania rozborov hospodárenia k 30.6.2010 rozpočtových     
a príspevkových  

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
 

 

Uznesenie č. 98/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. berie na vedomie 
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Rajec k Monitorovacej správe programového 
rozpočtu za prvý polrok 2010 

 



2. berie na vedomie, že  
 hospodárenie Mesta Rajec za I. polrok 2010 bolo podľa členenia finančného rozpočtu 

nasledovné: 
• príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 1 463 395 €, pri plnení na 

46,7 % k upravenému  rozpočtu a výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo 
výške 1 279 385 €  pri plnení na 41,6 % k upravenému rozpočtu, s výsledkom 
hospodárenia  + 184 010 €.    

• príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 875 115 € , pri plnení 
na 22,7 % k upravenému  rozpočtu a výdavky kapitálového rozpočtu boli 
čerpané vo výške 168 373 €, pri plnení na 37,2  % k upravenému rozpočtu, 
s výsledkom hospodárenia   - 806 258 €. 

• príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 1 567 356 €,   výdavkové 
finančné operácie vo výške   309 700 €. 

 
 rozpočtové hospodárenie Mesta Rajec  vykázalo v I. polroku   2010 prebytok  hospodárenia  

vo    výške  635 407 €, vrátane finančných operácií 1 257 655 €.    
 

3. schvaľuje 
       Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec k 30.6.2010  

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
 

Uznesenie č. 99/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
1. berie na vedomie 
Oznámenie číslo 5 o zmene rozpočtu   v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a 
programového rozpočtu. 

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
      
 

Uznesenie č.100/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu 
Mesta Rajec rozpočtovým opatrením  č. 20 

 

2. schvaľuje 
návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2010 rozpočtovým opatrením 
č.  20  
 



  Rozpočet mesta Rajec na rok 2010 - rozpočtové opatrenie č. 20 
Bežný, kapitálový rozpočet - sumarizácia Schválený Schválené Návrh Návrh 
  Rozpočet  Rozpočtové  Zmena Rozpočtové  
  na rok 2010 opatrenie   opatrenie 
  v EUR č. 1-19 v EUR č.20 

Bežné príjmy spolu: 2 899 216 3136791 -207336 2 929 455

Bežné výdavky spolu: 2 906 002 3 083 495 -50 851 3 032 644
Schodok/prebytok         
bežného rozpočtu: -6 786 53 296 -156485 -103 189

Kapitálové príjmy spolu: 3 798 225 3 862 892 147 700 4 010 592

Kapitálové výdavky spolu:  4 402 879 4 521 600 37 338 4 558 938
Schodok/prebytok         
kapitálového rozpočtu: -604 654 -658 708 110 362 -548 346

PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): 6 697 441 6999683 -59636 6 940 047

VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): 7 308 881 7 605 095 13 513 7 591 582

Schodok/prebytok -611 440 -605 412 -46 123 -651 535

F I N A N Č N É   O P E R Á CI E *         

Príjmy* 1 125 058 3 773 846 0 3 773 846

Výdavky* 511 445 3 111 445 0 3 111 445

Schodok/prebytok 613 613 662 401 0 662 401

Výsledok hospodárenia 2 173 56 989 -46123 10 866
Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
 
Uznesenie č.101/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. berie na vedomie 
stanovisko hl. kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS  
na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 21/2010. 

 
2. schvaľuje 
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS rozpočtovým opatrením č. 
21/2010 v príjmovej a vo výdavkovej časti.. 

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik, MUDr. Rybárik, Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
 
 
 



Uznesenie č.102/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. berie na vedomie 
Protokol o zverení do správy, o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Rajec. 

 

2. schvaľuje 
Dodatok č. 1 k úplnému zneniu Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Základnej 
umeleckej školy, 1. Mája 412/1, Rajec zo dňa 2.11.2009. 

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik,  Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 

 
Uznesenie č.103/20103 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. ruší 
 pôvodný Štatút mesta Rajec zo dňa 5.2.2004 

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik,  Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
 
Uznesenie č.104/2010 

 

Mestské zastupiteľstvo 
 

2.  schvaľuje 
Štatút Mesta Rajec. 

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik,  Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 

 
Uznesenie č.105/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. ruší 
 pôvodný Rokovací poriadok MZ v Rajci zo dňa 25.3.2009. 
 

2. schvaľuje 
Rokovací poriadok poslancov MZ v Rajci tak, ako bol predložený a doplnený. 

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik,  Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 



Uznesenie č.106/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. schvaľuje 
prevod zmeny hodnoty akcií Golf Park Rajec vo výške 11 285,96 € v prospech  účtu 415  
– oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 

Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik,  Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
 
Uznesenie č.107/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. berie na vedomie  
správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za mesiace jún – 
august 2010. 

 
Za: Mgr. Augustín, Mgr. Jonek, p. Albert   proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik,  Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
Uznesenie č.108/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 

1. schvaľuje 
odmenu riaditeľke MSKS za II. Q 2010 vo výške 25% zo súčtu platov vyplatených v II.Q 
2010. 

Za:  Mgr. Jonek, p. Albert    proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik,  Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
 

Uznesenie č.109/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

1. schvaľuje 
odmenu hlavnej kontrolórke mesta, Ing. Bibiáne Sekáčovej za II. Q 2010 vo výške 30% 
z mesačného platu hlavného kontrolóra vyplateného v II.Q 2010. 

Za:  Mgr. Jonek, p. Albert    proti:  0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik,  Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 
 
 



Uznesenie č.110/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 

1.schvaľuje 
odmenu primátorovi mesta, Ing., Jánovi Rybárikov, za II. Q 2010 vo výške 30% zo súčtu 
platov vyplatených v II.Q 2010. 
 

Za:  Mgr. Jonek, p. Albert    proti. 0    zdržal sa:  0 
     p. Uhlárik, , p. Tarana, Ing. Zafka 
    p. Špánik,  Ing. Blažeková 
   Mgr. Johanidesová, RNDr. Pecho 

 
     
 
   
 
 

Ing. Ján Rybárik  v.r. 
         primátor mesta 


